PŘEHLED BOHOSLUŽEB
30.

ČERVENCE AŽ

 neděle 30. 7.
7.30
9.00
9.00
10.40
10.45

Rousínov
Rousínovec
Komořany
Kr. Vážany
Velešovice

6.

SRPNA

2017

17. neděle v mezidobí
mše sv.
mše sv.
mše sv. za Marii Krejčířovu, manžela, rodiče a sourozence
mše sv. za Jaroslava Malého, rodiče a živou rodinu; za rodiče Křivánkovy a vnuka Radka
mše sv. za Radoslava Moučku, živou a † rodinu Moučkovu

 pondělí 31. 7.
 úterý 1. 8.
 středa 2. 8.
18.00 Komořany

mše sv. za † členy živého růžence

 čtvrtek 3. 8.
18.00 Rousínov

mše sv. za Danu Urbánkovu, živou a † rodinu Urbánkovu a Navrátilovu

 pátek 4. 8.
18.00 Velešovice

mše sv. za Fr. Klementa a Marii, rodinu Bartákovu a Havířovu

 sobota 5. 8.
18.00 Podbřežice

mše sv.

 neděle 6. 8.
7.30
9.00
9.00
10.40
10.45

Rousínov
Rousínovec
Komořany
Kr. Vážany
Velešovice

svátek Proměnění Páně
mše sv. za živé a † farníky
mše sv.
mše sv. za Annu Chelíkovu, manžela a děti
mše sv. za rodiče Skřivánkovy, Čalkovských a živou rodinu
mše sv. za Josefa a Františku Šterclovy, syna Josefa a celý rod

 Pěší pouť do Vambeřic bude 6.–12. srpna 2017. Více na webu. Přihlášky a info u P. Michaela.
 Pouť na sv. Hostýn – 15. srpna. Odjezd z Velešovic v 6.50, autobus dále pokračuje směr Rousínov (u kostela), Komořany;
přihlášky u pí. Věry Kocourkové, tel. 737 165 597
 Celostátní setkání mládeže 15. – 20. 8. v Olomouci. Jedná se o mimořádnou příležitost, jak zakusit společenství svých
vrstevníků i společenství církve. Obracíme se zvláště na vás mladé, abyste této možnosti využili.
Přihlásit se je možné do 31.7.na webu: olomouc2017.signaly.cz nebo pak přímo na místě.
 V rámci Celostátního setkání mládeže zveme rodiče a rodiny s dětmi na Den s rodinami, v sobotu 19. srpna.
 Na neděli 17. září chystáme farní pouť na Lutršték, putovalo by se z jednotlivých obcí (další mše sv. zde nebudou) a sešli
bychom se společně na mši sv. v 10.30 na Lutrštéku. Bližší informace budou následovat.

Římskokatolická farnost ● Kroužecká 501/1, 683 01 Rousínov
P. Michael Macek, farář ● www.farnostrousinov.cz ● mobil: 608 274 276

